
         

               JÄRVENPÄÄN RESERVIUPSEERIKERHO RY          30.4.2017, sp-tiedote 20/2017 
  
 

Piilojakelu 327 / 332 jäsentä ja 86 sidosryhmäkumppania 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Arvoisat Jäsenet ja hyvät Yhteistyökumppanit       
___________________________________________________________________________________________ 

Uudenmaan reserviläispiirien kevätkauden viimeinen esitelmäilta Taistelukoulun alueella PVPALVK:ssa 

Koivikko-auditoriossa ti 2.5. klo 19. 

Evl Jari Harala Puolustusvoimien tutkimuslaitokselta esitelmöi aiheesta ”Sotilaan toimintakyky”. Esitelmässään 

Harala tuo esille muun muassa toimintakykykäsitteen sisällön, toimintakykyyn liittyvän koulutuksen sekä kertoo 

toimintakykyyn liittyvistä tutkimushankkeista puolustusvoimissa.   

Luennon jälkeen voi pistäytyä kahvilla sotilaskodissa.  
__________________________________________________________________________________  
 

Lyhytinfo, toukokuu tapahtumia tulvillaan, joista jatkossa lisätietoa. Kirjaa kalenteriin kiinnostavat tapahtumat! 
 

- Kevätsiivoustalkoot Järvenpään Rintamaveteraanien Majalla la 6.5. klo 10. 

- Kerhon saunailta Järvenpään Sotaveteraanien Veljesmajalla ke 17.5. klo 18. 

- Kansainvälinen museopäivä, jolloin museoihin vapaa pääsy to 18.5.  

- 22. Sotiemme veteraanit – keräys ovelta-ovelle Järvenpäässä suorittajina johdollamme 60 vm KAARTJR:stä 

to 18.5. klo 17-21. 

- Kerhon ampumaleiri Asikkalassa, josta lisäinfo esko.sarkanen(at)saunalahti.fi pe-su 19.-21.5. 

- Kaatuneitten muistopäivänä kerhomme laskee yhteisseppeleen sankarivainajien muistomerkille Tuusulan 

kirkolla jumalanpalveluksen jälkeen su 21.5. 

- Lottamuseon puutarhan ulkonäyttelytilan tunnelmallisessa evakkonäyttelyssä järjestetään kaksi Keravan lausujien 

runoesitystä Interrail vv- 1939-1944. Noin 30 minuutin esityksiin vapaa pääsy klo 13 ja klo 15 su 21.5. 
- Tykistö Tuusulassa 1918-1957 -kirjan julkistus ja esitelmä Ilmatorjuntamuseolla ke 24.5. klo 16. 

- Uudenmaan Rintamaveteraanien kirkkopyhä ja 50-vuotisjuhla Järvenpäässä su 28.5. klo 10. 
______________________________________________________________________________________  
 

31. Kansallisen veteraanipäivän tapahtumat olivat juhlavat Järvenpäässä to 27.4. klo 13 ja 18! Iltapäivällä 

veteraanimuistomerkillä ja Järvenpään Sotaveteraanien Veljesmajalla noin 50 henkeä ja illalla Järvenpään-talon 

Sibelius-salissa Järvenpään teatterin ja Mieslaulajien Ajattomien ”Rintamakirjeitä” – esityksessä noin 250 henkeä.  

    

 
 

Kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen puheenvuorossaan vierellään saattajineen Veljeä ei jätetä –veteraanimuistomerkin 

tekijä kuvanveistäjä Erkki Eronen ja lippujen kantajina Juha Miettinen (JäRuk) Suomen lipun, Juha Koskenranta 

(Järuk) sotainvalidien, Pekka Hänninen (JäRuk) sotaveteraanien, Esko Sarkanen (Järuk) rintamaveteraanien, Keijo 

Kylmälä (JäRuk) reserviupseerikerhon ja Hannu Väänänen (JäRes) reserviläisten lipun kanssa. Kukkalaitteen 

muistomerkille laskivat veteraanijärjestöjemme puheenjohtajat, Taisto Vanhapellon (SI, JäRuk) johdolla, Heikki 

Lindroos (SV, Järuk) ja Lassi Paavonkallio (RV, JäRes).  
 

mailto:esko.sarkanen@saunalahti.fi


     
 

Järvenpään teatterin ja Järvenpään Mieslaulajien Ajattomien esitys ”Rintamakirjeitä”, käsikirjoitus Kirsti Manniselta, 

oli vaikuttava ja katsojia koskettava Sibelius-salissa. 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Maanpuolustusterveisin hyvää vappua ja toukokuuta toivottaen - Veikko 


